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Prefeitura e representantes da Federação das Indústrias do
Estado da Bahia discutem parcerias
Date : 26-02-2013

O prefeito Guilherme Menezes recebeu nessa segunda-feira, 25, no Gabinete Civil,
representantes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). Durante o encontro,
foram apresentados os planos da instituição da área industrial para Vitória da Conquista e
região.

Evandro Mazo, gerente geral do CIEB

“Uma das principais ações é o Programa de Interiorização das Indústrias, que será implantado
a partir de abril deste ano. É uma estratégia da federação para fortalecer a atuação de órgãos,
como SESI, SENAI, IEL e CIEB no interior, investindo na qualificação de profissionais para
atuarem na Indústria, de modo a atender a demanda por mão de obra, garantir o crescimento
das empresas com competitividade e, consequentemente contribuir para o crescimento
econômico e social da região”, afirmou o gerente geral do CIEB, instituição que integra a FIEB,
Evandro Mazo.
O prefeito Guilherme Menezes considerou muito importante a presença dos representantes. “É
uma visita que traz boas notícias para toda a economia de Vitória da Conquista, principalmente
pelo fato de o município ter sido escolhido para participar do projeto de interiorização das
indústrias. É um reflexo do nível de desenvolvimento que a cidade vem experimentando em
todas as áreas”, destacou o prefeito.
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Cid Viana, superintendente de Relações Institucionais da FIEB

De acordo com o superintendente de Relações Institucionais da FIEB, Cid Viana, em abril
município deve receber a visita do presidente da federação. “A partir dos estudos que foram
feitos, principalmente sobre Vitória da Conquista, o presidente vai apresentar as estratégias da
instituição, em primeira mão ao prefeito. A proposta é estabelecer parcerias para que a
federação também possa contribuir com o desenvolvimento do município”.
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